Notat af 24. august 2011

Overblik over finanslovsforslaget for 2012
Implikationer for universiteterne
Forskningsfinansiering
Finanslovsforslaget lægger op til et fald i forskningsbevillingerne på 800 mio. kr. fra
16,5 til 15,7 mia. kr.; den tilbageværende globaliseringspulje på 686 mio. kr. er medregnet i de 15,7 mia. kr. Faldet skyldes, at man politisk har besluttet sig for, at det
offentlige samlet skal investere 1 procent af BNP i forskning og udvikling fra 2012,
mens niveauet har ligget højere de foregående år. (Bemærk at faldet i de samlede
offentlige forskningsbevillinger er på ca. 600 mio. kr., da der forventes en vækst i EUbevillingerne.)
De faldende forskningsbevillinger betyder, at der vil blive meget stor kamp om den
tilbageværende globaliseringspulje til forskning. Faldet i finanslovens forskningsbevillinger på 800 mio. kr. omfatter et fald i universiteternes basismidler på 214 mio. kr.
og et fald i bevillingerne til forskningsrådene (primært de strategiske) på 430 mio. kr.
i forhold til 2011 (inden fordelingen af puljen på 686 mio. kr.). Hertil kommer fald i
diverse ministerielle puljer.
Mens 2012 vil være et nedskæringsår, lægges der op til at fastholde målsætningen
om at investere 1 procent af BNP i forskning og udvikling de kommende år. Det betyder, at bevillingerne vil vokse/falde i takt med BNP.
Uddannelsesfinansiering
Universiteternes bevillinger til uddannelse udløses på baggrund af et taxameter (der
afhænger af den konkrete uddannelse). Det er en god mekanisme, der sikrer universiteterne flere midler, efterhånden som antallet af aktive studerende vokser. Til gengæld gør mekanismen det afgørende at fokusere på taksterne.
Taksterne til universitetsuddannelserne har været faldende, siden systemet blev oprettet. Den bemærkelsesværdige undtagelse var løftet i det laveste taxameter, der
blev vedtaget i 2009. Forliget om dette løft løber til og med 2012.
Finansloven for 2012 viderefører de kommende år de besparelser på taxameteret,
der blev lagt op til med finanslov 2011 (se Danske Universiteters notat om finanslov
og budgetlægning for uddybelse). Dermed vokser underfinansieringen af uddannelserne i takt med, at optaget øges.
Der er i finanslovsforslaget afsat 150 mio. kr. årligt til at finansiere øget optag på universiteterne (§ 19.11.79.35). Dermed anerkendes det, at flere studerende koster
flere penge. Spørgsmålet er imidlertid, om en bevilling på 150 mio. kr. (ca. 2,5 procent af uddannelsesbevillingerne) kan dække en fastholdelse af taksterne på længere
sigt, når der fra 2010 til 2011 har været en tilvækst i optaget på ca. 10 procent, og
der er en politisk målsætning om at fastholde og udbygge dette niveauløft.
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Endvidere præciserer finanslovsforslaget den politiske aftale om at pålægge universiteterne administrative besparelser på 125 mio. kr. i 2012 og 250 mio. kr. i 2013 og
årene derefter. Besparelsen lægges som en separat linje under uddannelsesformålet
og forrykker dermed opgørelsen af enhedsomkostningerne (kroner per STÅ, når alle
uddannelsesbevillinger er indregnet, inkl. færdiggørelsesbonusser) betydeligt, mens
taxameteret ikke berøres direkte.
Således falder enhedsomkostningerne fra 75.400 kr. i 2011 til 72.500 kr. i 2012. I
2013 lægges der op til et yderligere og ganske substantielt fald, da der både er administrative besparelser, løbende procentbesparelser på taxametrene og udløb af forliget om at løfte det laveste taxameter. Enhedsomkostningen i 2013 vil med denne
udregning være på 66.400 kr. Det svarer til et fald på knap 12 procent i forhold til
2011.
Tilbageværende puljer og reserver
Der er ikke mange midler at forhandle om i 2012. Det kan groft sagt isoleres til den
tilbageværende globaliseringspulje, der skal gå til forskning og udvikling for at fastholde målsætningen om at investere 1 procent af BNP i forskning og udvikling.
Hertil kommer dog, at der er lavet en særlig post vedrørende meraktivitet på uddannelsesområdet. Der er således afsat 150 mio. kr. årligt til dette formål. Denne pulje vil
på kort sigt være stor nok til at dække meromkostningerne som følge af det store
optag i 2011, men på længere sigt synes puljen at være for begrænset til at kunne
fastholde optaget, uden at det fører til yderligere taxameterreduktioner.
Det bemærkes, at der ikke er afsat en uddannelsespulje til at videreføre løftet i det
laveste taxameter efter 2012 eller en pulje til at øge optaget på universitetsuddannelserne, når det fra 2015 skal udgøre 25 procent af en årgang, jf. ministerens tidligere udspil.
På forskningsfronten er der afsat puljer, der samlet set vil sikre, at Danmark investerer 1 procent af BNP i forskning og udvikling. Hvordan midlerne bliver fordelt, er endnu uklart.

Ufordelte reserver og puljer i FFL12
Mio. kr., 2012-priser
Uddannelse, heraf:
19.11.79.35 Meraktivitet på uddannelser
19.25.05.50 Omstillingsreserve til uddannelse
Forskning, heraf:
19.11.79.75 Omstillingsreserve til forskningsinitiativer
19.25.05.50 Omstillingsreserve til forskning
19.25.05.50 Omstillingsreserve til øvrige formål
35.11.05.10 Globaliseringspuljen
35.11.08.10 Videreførelse af globaliseringsindsatsen
35.11.15.10 Reserve vedr. tilpasning til 1 % mål
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